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HOOFDSTUK 1: INLEIDING. 

Dit is het verslag van een literatuurstudie. De studie is doorlopen 

met behulp van de projectstrategie. Volgens deze strategie kan een 

opdracht of deelopdracht steeds in drie fasen worden gespli tst. te 

weten: de orientatiefase, de planningsfase en de uitvoeringsfase. In 

bijlage 2 is te zien hoe deze literatuuropdracht is verlopen met 

betrekking tot de projectstrategie. 
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HOOFDSTUK 2: TANDRIEMEN. 

2.1: Algemeen. 

Aandrijfriemen kan men onderverdelen naar de vorm van de riem. Zo 

bestaan er vlakke en ronde riemen, V-riemen en tandriemen. De eerste 

drie brengen het vermogen over door de wrijving tussen de riem en de 

riemschijf. De tandriem is echter een vormgesloten overbrenging. 

De tandriem is een relatief nieuw aandrijfelement dat in de veertiger 

jaren is ontwikkeld. Sindsdien zijn er talloze toepassingen gevonden 

voor dit qua vorm eenvoudige aandrijfelement. Door de ontwikkeling van 

nieuwe materialen zijn tandriemen steeds beter geworden zodat er nu 

nauwelijks beperkingen meer zijn aan de inzetbaarheid. 

Algemene eigenschappen van tandriemen zijn: 

-Onderhoudsvrije aandrijving zonder smering. 

-Slipvrije en hoekgetrouwe vermogensoverdracht. 

-Lengtestabie1, naspannen niet noodzake1ijk. 

-Hoge vermogensdichtheid, gering inbouwvolume. 

-Lage massa, geschikt voor start/stop bedrijf. 

-Lage kosten. 

Door de hoekgetrouwe vermogensoverdracht worden tandriemen ook weI 

synchroonriemen genoemd. 

2.2: De opbouw. 

De tandriem is opgebouwd uit treke1ementen die worden omhuld door een 

elastomeer [fig.l.]. 

Figuur 1: Opbouw van een tandriem. 
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De trekelementen bepalen door de plaatsing in het midden van de riem 

de neutrale lijn, en dus oak de werkzame diameter van de riemschijven. 

Het trekelement dient voor de krachtdoorleiding en moet een hoge 

elasticiteitsmodulus en een hoge treksterkte bezitten. Het dient 

echter ook flexibel te zijn. Het trekelement zorgt ervoor dat de 

riemlengte, en daarmee ook de riemsteek Sr, constant blijft. Hoe hoger 

de E-modulus van het trekelement, des te beter functioneert de 

tandriem; de krachtoverdracht van tand tot tand is gelijkmatiger. Als 

materiaal wordt Kevlar, staal- of glasvezelkabel gebruikt. De diameter 

van een enkel draadje kan 0,04 mm bedragen. 

Figuur 2: Materiaal waarvan een tandriem gemaakt is. 

De tanden van de standaard tandriem zijn trapeze-vormig. [fig.2.] 

Omhulling en tanden worden meestal gemaakt van rubber of polyurethaan. 

Polyurethaan is erg slijtvast als gevolg van de hoge 

polymerisatiegraad. Het is vormvast en vrij van weekmakers. Het 

temperatuurbereik gaat van -30°C tot +80 °C; kortstondig zelfs hoger. 

Polyurethaan is verouderings- en oliebestendig. Rubber daarentegen is 

minder slijvast en daarom worden de tanden van een polyamidelaag 

voorzien. 

De fabricage kan op de volgende manieren plaatsvinden. Verschillende 

lagen worden aan elkaar gemaakt, de tanden kunnen worden voorzien van 

een slij tlaag, waarna gevulkaniseerd wordt in een vorm. Een andere 

methode is gieten; hierbij kunnen de tanden niet van een slij tlaag 

worden voorzien. De gietmethode wordt daarom bij de fabricage van 

polyurethaan tal~riemen toegepast. 
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20 - tandhoek. 

Sa tandsteek. 

dw werkzame diameter. 

dk schijfdiameter. 

u - afstand van dk tot dw. 

¢t steekhoek. 

Figuur 3: Riemschijf. 

Omdat tandriemen relatief weinig gewicht hebben, wil men het gewicht 

van de riemschijven ook laag houden. De riemschijven worden daarom 

meestal van aluminium gemaakt. [fig.3.]. Het vertanden gebeurt 

verspanend, met een schijffrees of een afwikkelfrees. Staal of 

gietij zer wordt gebruikt als aan de as-naafverbinding hogere eisen 

worden gesteld. Bij grote series worden de riemschijven uit zink of 

lichtmetaal drukgegoten of uit kunststof spuitgegoten. 

Voor het storingvrij functioneren van de tandriemoverbrenging dient de 

riemschij f een nauwkeurige steek, een exacte tandvorm en een goede 

oppervlaktekwaliteit te hebben. Het is dan ook aan te raden tandriemen 

en riemschijven van dezelfde fabrikant te gebruiken. 

Omdat tandriemen de neiging hebben van de riemschijven af te lopeno 

worden de riemschijven of de spanrol van zij flenzen voorzien, die 

tegen de zijkanten worden gerold of geschroefd. 
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2.3: Uitvoeringsvormen. 

Tandriemen kunnen op drie verschillende manieren zijn gefabriceerd: 

-Eind1oos: de riem loopt rond; maximale lengte circa 22 m. 

-Eindig: wordt toegepast voor 1ineaire aandrijvingen; lengte 

onbeperkt. 

- Eindloos ge1ast: de uiteinden van een eindige riem worden aan 

elkaar ge1ast. [fig.4.]. 'Wordt toegepast in de 

transporttechniek; 1engte onbeperkt. 

Figuur 4: Eindloos ge1aste tandriem. 

Door de riembreedte en de riemsteek te varieren, kunnen voor 

verschi11ende vermogens de bijpassende riemen worden gekozen. In tabel 

1 is te zien welke standaard riemsteken er bestaan. Er zijn riemen met 

metrische steek, aangeduidt door een M, en riemen met een steek in 

inches, aangeduidt door XL, L, H enzovoorts. 

Z",hnteilun!l" Zahnl"ilung LelSlUngsgr"nlP 
Zahnl"U ung.· Teilung LeiSlungsg,,,nze kuruIt;chen mm inch kW 
kurzzeichen mm leW 

MXL 2.032 0.080" 0.5 
3M 3 2.5 XL 5.08 o.:r 1.1 

! 
5M 5 11 
8M 8 tOO 

L 9.525 0.375" 5 
H 12.7 0.5" 50 

14 M 14 300 

I 20M 20 880 
XH 22.225 0.875' 80 

XXH 31.75 1.250" 150 

Tab"UIt 1: 'Dberatcht ber Trapu.Zahnrlemen TabeUe 2: ttbeuicht liber Power'lrlp.RTD 
nach DINIISO 5296 Zahnrtem"n 

Tabel 1: Overzicht standaard riemsteken. 

Voor de fijnmechanische industrie zijn er tandriemen met erg k1eine 

steek op de markt. [tabel 2]. Bijbehorende riemschijven kunnen een 

minimale diameter van 7 mm hebben. 
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Tabel 2: Riemsteken voor lage vermogens. 

Verder zijn er riemen met tanden aan beide kanten [fig.S.] en riemen 

met aan een kant tanden en aan de andere kant V-groeven [fig.6.]. Deze 

laatste is speciaal bij de auto-industrie in gebruik: de tanden 

drijven de nokkenas aan; de andere kant drijft de waterpomp of 

generator aan, die dan tevens als spanner dienst doet. 

fJ 

Figuur 5: Tweezijdige tandriem. Figuur 6: Tandriem met V-groeven. 

Door de thermoplastisch eigenschappen van polyurethaan is het mogelijk 

om op de gladde kant van de tandriem nokken te lassen. [fig.7.]. Zo is 

het mogelijk om eindloos gelaste tandriemen voor transportdoeleinden 

te gebruiken. 

Figuur 7: Tandriem als transportband. 
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Orndat de trapeze-vorrn van de tanden toch niet optimaal is. en er 

steeds hogere eisen werden gesteld aan speling, vermogen en 

geluidsproductie, werd de HTD tandriem ontwikkeld. HTD staat voor High 

Torque Drive. De HTD- riem heeft een andere tandvorrn. een kleinere 

steek en de tanden zijn hager. De opbouw van een HTD-riem is hetzelfde 

als van een standaard tandriern. [fig.8.]. Door de gunstiger tandvorm 

grijpen de tanden veel beter in de riemschijven [fig. 9.]. en is de 

krachtoverdracht tussen de riernschijf en de tanden veel beter. 

~.~ 
RUBB'R· ~~o TENSO" M,MB,R 

COVER 

Figuur 8: HTD-tandriem. Figuur 9: Tandinloop. 

Door de goede tandvorm Is de spanningsverdeling in een HTD-tand veel 

gunstiger dan in een trapeze-vormige tand. [fig.lO.]. Bij de standaard 

tand is er een grotere kans op scheuren door de spanningspiek op de 

plaats van het pijltje. 

1: SpantlUl'lg •• erteUull, 1m Trapeuahn (lao
chromaUaehe DanteUUI'If) 

2: SpIlll1lUl'lf •• erteUUJlf 1m BTD-Zahn (1.0. 
chromatt.che DanteUUI'If) 

Figuur 10: Spanningsverdelingen in tanden. 
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De voorde1en van de HTD-riem zijn: 

-Vermogensoverdracht tot 100% groter. 

-Minder kans op overspringen door de hogere tanden. 

-Betere spanningsverdeling in de tanden en daardoor langere 

levensduur. 

-Ook bij hoge belasting nog een probleemloze tandinloop. 

-Geruisarmere loop. 

In figuur 11 zijn grafisch de voorde1en van de HTD-riem weergegeven. 

standaard
riem 

j 

1 
HTD-riem 

11 .,. •• 

riemspanning 

Figuur 11: Voordelen HTD riemen. 

In bijlage 1 is een overzicht te vinden van tandriemfabrikanten en de 

soorten tandriemen die ze op de markt brengen. Tot slot van deze 

paragraaf nog enkele voorbeelden hoe tandriemen toegepast kunnen 

worden. [fig.12.]. 

~., _f0~~' J ·l· .. ." 
~ .. _ .... _ .... ('i' 

omJ..tlnQ .... n dt,"I,fehUno mt!'"t""O • •• MIII",~no 
".,. flemlthl,ven 

Figuur 12: Mogelijkheden met tandriemen. 
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2.4: Vergelijking met andere aandrijfriemen. 

Ten opzichte van de andere riemen heeft de tandriem als voordee1 de 

vormgesloten overdracht van het vermogen, waardoor de 1n- en uitgaande 

as a1 tij d synchroon lopen. 'WeI moet hierdoor worden opgepas t voor 

overbelasting. Om te voorkomen dat de riem beschadigt, kan een 

riemschijf worden voorzien van een slipkoppeling of een breekpen. 

Door de synchroniteit kan een tandriem vergeleken worden met een 

ketting. Voordelen van de tandriem zijn dan: 

-Onderhoudsvrij (geen smering, niet naspannen). 

-Hogere sne1heden. 

-Rustiger loop, minder geluid. 

-Minder slijtage, geen corrosie. 

Nade1en van de tandriem tegenover de ketting zijn: 

-Duurdere productie, ook van de riemschijven. 

-Kleiner temperatuurbereik. 

-Lager specifiek vermogen. 

-Moeilijker montage. 

In vergelijking met V-riemen heeft een tandriem de volgende voordelen: 

-Synchrone vermogensoverdracht, geen slip. 

Beter rendement (tot 99%). 

-Lagere voorspanning dus ook lagere lagerbelasting. 

-Kleinere dikte en daardoor minder opwarming door buiging. 

-Kleinere riemschijven mogelijk. 

Een nadeel is de vuilgevoeligheid van een tandriemoverbrenging. Bij 

toepassingen in de (land)bouw zal de overbrenging moe ten worden 

ingebouwd. Ook produceert een tandriem meer geluid dan een V-riem. In 

tabel 3 is een vergelijking van de verschillende aandrijfriemen 

weergegeven. 
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r'''lIhcd 1'(1)" V Sianda,d Na.lOw,V ( 'onnccled Round 
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Maintcnan(c Yes No Yes Yes Ycs Ycs Yes 
Power l'eT \OluOle. kW/oll' tUI 1.'1 L7 tU I.K NI> NI> 
MaullluOl hendlllg hl'qucncy. 111 ~tHJ ~fWI II~J -In 80 0111 010 
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llendlng ratc dis. ,limcnsionlcss 15 15-10 5-11 H-iol II-I! 8-14 K-1Il 
(lirder ralC F.JF" dimensionless tU-1I4 I OA-O.5 0.5-11.6 0.5-11.6 0.4-0.5 0.4 
Admissible temperalure. 'C -010 to 5010 - 50 to -55 w - S5 10 55 10 -010 to 

tI!O + I~n t 10(1 + 7() 1-70 t 70 + 100 
Adjuslmcnt of shaf! ccnler n.on. N.' 00141.. non .. IW2/ .• (to2l.. (JOJl.. 

dtslann~ \. 111111 

I 
Mounling adju>IIIICIII l'. ,mil 01111 .• IlOl/ .• 0.021., lUll 51 .• IUllS/ .• tWiSt. IHlI/ .• 

IN·\. 1101 appl",ahk: N\). no dal •. 

Tabel 3: Vergelijking van aandrijfriemen. 
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HOOFDSTUK 3: NC-MACHINES. 

3.1: Algemeen. 

NC staat voor Numerical Control oftewel Numeriek Bestuurd (NuBe). In 

1946 werd de eerste computer, ENIAC genaamd, afgeleverd aan het 

Amerikaanse leger. Vanaf 1949 werd er onderzoek gedaan naar het sturen 

van gereedschapswerktuigen met behulp van een computer om ingewikkelde 

onderdelen van vliegtuigen te kunnen fabriceren. In 1952 leidde di t 

tot het eerste numeriek bestuurde gereedschapswerktuig, een Cincinnati 

Hydrotel met vertikale spindel. De besturing geschiedde met behulp van 

e1ectronenbuizen en de data werd op ponsband opgeslagen. 

In Europa bestaan NC-machines zo'n dertig jaar: in 1960 introduceerden 

Duitse fabrikanten hun eerste NC-machines op de Hannover Hesse. De 

eerste NC-machines waren freesmachines en draaibanken waar men 

meetsystemen en motoren aangebouwd had. Hen had namelijk nog geen idee 

welke specifieke eisen numerieke besturing aan gereedschapswerktuigen 

zou ste11en. 

3.2: Aandrijving. 

Om aan de voor numerieke besturing gewenste hoge nauwkeurigheden te 

kunnen voldoen moest de stij fheid van het machinegestel verbeterd 

worden en trillingen worden gedempt. Voor de aandrijving moesten 

spelingsvrije lagers en spindels, 

afdichtingen zonder stick-slip effect 

traagheidsarme motoren 

ontwikkeld worden. Voor 

en 

de 

trapeze-vormige spindel kwam de kogelomloopspindel in de plaats. Deze 

heeft een beter rendement (tot 98%), waardoor de spindel minder 

opwarmt, heeft een hogere nauwkeurigheid en kan meer vermogen 

doorleiden bij dezelfde afmetingen. 

In een numeriek bestuurde machine bevinden zich de volgende 

door motoren aangedreven componenten: 

-Hoofdspindel. 

-Sledespindels . 

-Gereedschapwisselsysteem. 
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De aandrijving van de hoofdspi1 kan met een wisse1stroom- of met een 

ge1ijkstroommotor gebeuren. Voor NC-machines worden ge1ijkstroom

motoren gebruikt omdat het toerenta1 dan trap100s ingesteld kan 

worden. Het toerenta1 wordt gemeten met een tacho- generator. In een 

moderne NC-machine wordt a1 sne1 een 40 kW motor gebruikt om de 

hoofdspil aan te drijven. In figuur 13 is een voorbee1d te zien van 

een hoofdspi1aandrijving met behu1p van een tandriem. 

Splndel
kopl 

Werlaeug 

Molar 

Figuur 13: Hoofdspi1aandrijving via een tandriem. 

Ook de eisen die aan de s1ede-aandrijving worden geste1d zijn steeds 

hoger geworden [fig.14.). Om hoge positioneersne1heden te bereiken 

moesten de stijfheid en het dynamisch gedrag verbeterd worden. 

Jahr 

Verfahr
geschwindigkeit 
in mlmin 

Umschaltbare 
Getriebestufen 

1960 

2.5 

Verfahrzeit (s) 25 
+Posilionierzeit (s) +20 
fUr 200 mm 

65 

4 

4 

10 
+6 

6 

6 
+3 

70 

10 

o 

2 
+0,3 

75 

20 

o 

+0,2 

77 

40 

o 

0.9 
+0.2 

Figuur 14: Eisen aan slede-aandrijvingen. 

eo 

60 

o 

0.6 
+0.15 

De slede kan 

hydromotoren of 

aangedreven worden met hydrau1ische 

e1ectromotoren. E1ectromotoren worden 

cilinders, 

het meest 

toegepast en kunnen rechtstreeks of via een tandriem aan de 

s1edespinde1 worden gekoppeld [fig.lS.]. 
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Figuur 15: Slede-aandrijving via een tandriem. 

3.3: Overzicht NG-machines. 

Bij de ontwikkeling van numeriek bestuurde machines is men uitgegaan 

van freesmachines en draaibanken, waardoor deze het verst zijn 

ontwikkeld en ook het meest bekend zijn. Ondertussen heeft numerieke 

besturing al tal van andere toepassingen gevonden. Hieronder voIgt een 

overzicht: 

-Boormachines. 

-Stans- en ponsnibbelmachines. 

-Lasersnijmachines. 

-Slijpmachines. 

-Vonkerosiemachines. 

-Lasmachines. 

-Meetmachines. 

-Zaagmachines. 

-Spuitgietmachines. 

-Montage-apparatuur. 

-Transportapparatuur. 

-Plotters. 

-Robots. 

Hiermee is de lijst nog lang niet compleet. Er zullen steeds nieuwe 

machines ontwikkeld worden waardoor numerieke besturing steeds meer 

toepassingen vindt. 

14 



HOOFDSTUK 4: TANDRIEHOVERBRENGINGEN. 

4.1: Vermogensoverdracht. 

Om een beter inzicht te verkrijgen in de werking van een 

tandriemoverbrenging zal eerst het krachtenspel in de tandriem bekeken 

worden. Figuur 16 toont een tandriem tijdens stilstand of ideale 

nullast. De voorspankracht Fv is in beide parten gelijk. 

Figuur 16: Nullast. Figuur 17: In bedrijf. 

In figuur 17 is een tandriem in bedrij f weergegeven; de rech ter 

riemschijf is de aandrijvende schijf, de linker de aangedreven schijf. 

De kracht in het trekkende part Fl neemt toe en de kracht in het loze 

part Fl neemt in dezelfde mate af. In figuur 18 is dit in ecm 

grafiekje weergegeven. De omtrekskracht U (ook weI Fu) zorgt voor de 

doorleiding van het draaimoment; U - Fl - Fl. 

Figuur 18: Krachtverloop bij toenemend vermogen. 

Een tandriemoverbrenging kan aIleen dan goed functioneren wanneer er 

een trekkracht F2 in het loze part aanwezig is. Een tandriem is dus 

goed voorgespannen als Fl > 0 onder maximale belasting. Voor de 

voorspankracht van een tweeschij fsoverbrenging geldt: Fv ~ U/2. Voor 

een meerschijfsoverbrenging met verschillende partlengten moet de 

voorspankracht groter zijn: Fv ~ U. 
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Terwijl de riem om de riemschijf draait, verandert de trekkracht in de 

riem dus van Fl naar F2 of andersom. Dit gebeurt echter niet lineair 

maar exponentieel zoals in figuur 19 is weergegeven. Een a1gemene 

formu1e om de kracht op een bepaalde tand n/z te berekenen is: 

F Cl exp (Azn/z) + C2 exp (-Azn/z) + Fo 

(n - tandnummer, Z - aanta1 tanden van de riemschijf; zie ook 4.2.1). 

SbJ/1{ 
t • 

.. 

.. . 

.. ----~ 
• --'--...... ---.l-_ I I ! --1.-1....-.-__ _ 

• U .. .. .. It <I," 
M ••• ",.. t_n,lon dl.trlbutlon. Drlye I drlyer pull.,. F, + F. 

- 1001 H .ft' F./F, .. t (- theory) Other d.t. t •• T.ble I 

Figuur 19: Krachtverdeling van de tanden op de riemschijf. 

4.2: Stijfheid. 

Bij een tandriem hebben we te maken met twee stijfheden, namelijk de 

tandstij £heid kt en de riemstij £held kr. In figuur 20 is een model 

weergegeven van een tandriem. 

Figuur 20: Model van een tandriem. 
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4.2.1: Tandstijfheid kt. 

Door de krachtwerking tussen riemschijf en tandriem zu11en de tanden 

van de tandriem vervormen. Om de tandstijfheid kt te kunnen bepa1en, 

za1 er een model moeten worden opgeste1d. In figuur 21 is aangegeven 

hoe de tanden op de riemschijf een indexnummer i krijgen. A1s z het 

aanta1 tanden van de riemschijf is, dan is n - z/2. 

Fj 

Figuur 21: Tandnummering. 

, , 
I -t------ ---, . 
'\ I ~~ 

, ~ , .... , 
"'-.... "" ~~f!::-

Figuur 22: Meetopste11ing. 

In figuur 22 is de opste11ing weergegeven waarmee de stijfheid van een 

tand kan worden gemeten. 

Figuur 23: Krachten op tand i. 

In figuur 23 zijn de krachten aangegeven die op een enke1e tand 

werken. De tandf1ankkracht Qfi is in evenwicht met de trekkrachten Fi 

" " en F (i-1). (Fi > F (1-1). Voor de tandkracht Qi geldt nu: 

" Qi - Fi - F (1-1) 

17 



De tanddeformatie Xi volgt uit de relatieve beweging tussen tandriem 

en riemschij f en is afhankelij k van de tandkracht Q1, de 

materiaaleigenschappen en de vorm van de tand. Uit onderzoek is 
• 

gebleken dat Xi ook van de gemiddelde trekkracht (Fl + F (1-1» /2 op 

een tand afhankelijk is. In figuur 24 is de tanddeformatie X 
... 

weergegeven bij verschillende voorspanningskrachten F (1-1). De tand 

doorliep tweemaal en be- en ontlastingcyclus. De eindpunten zijn in 

een punt gelegd. 

13 b4.J- 100 

1 " --0 rj.!.2011 ", .. ,-' rt _._" I._I· 30 II 
.... 9 _ •• _y \~ ~.&/IJ 1;.,--

to ! A'~ ''l? ... 
#~?·7Y· .~-

...... 
...Y. ... i 'j o ,,/',./ /' t ~ ... 

/;:1· .# e t' ~. 'I f.:' .. ~'i' g 
lit 

D ~ I ' ! .. / ... ~. >;1./'-)1 L~~.- 0 30 60 N 90 
200 

.. -50' .. I ,.. ISO)", ZUGt<I!AFl F
I
_1 ;"",,0 .' ..... 

l"uHo£f O.KaT tON )e ••• 0 ••• If' 

.~~----------------------------------~ 

• Figuur 24: X bij verschillende F (1-1). 
.. 

Figuur 25: kt. tegen F (i-1). 

In figuur 25 is de tandstij fheid kt. weergegeven als functie van de 
.. 

trekkracht F (i-1). In figuur 26 is duidelijk het verschil te zien in 

de vervorming van de tand bij verschillende gemiddelde trekkrachten .. 
(Fi + F (1-1»/2. 

b: ',' - 40 N. I;. I, .. 70 N; 

.. 
Figuur 26: Tandvervorming bij verschillende (Fi + F (1-1)/2. 

Door de wrijving R1 tussen de top van een tand van de riemschijf en de 

tandriem geldt er voor de tandkracht van een tand van de riemschijf 

(S1) : 
... .. 

S i - F i - F (i -1 ) - Q i ± Ri. 

Het minteken is van toepassing bij ontlasting van de tand. 
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Tot slot nog twee waarden voor de tandstij fheid kt om een indruk te 

krijgen van de grootte: 

Uretbaan: 

Neopreen: 

kt 

kt 

4.2.2: Riemstijfheid kr. 

210 N/mm. 

240 N/mm. 

Voor bet meten van de statische riemstij fheld kr kan de vo1gende 

opste11ing worden gebruikt [fig.27.]: 

,2: Pflndp ft, y.,,"ch,oufbous lur (rmllliunt def Ilem,nlellung und ·dellls"ell 

I
' -SylldpfJlpieul!:ll,1 .. 10,11:1. 3 ~ SjlCliolotm,4" Spotulellwkblullg. 5 • Bktl'I'liindlcn, 6 '" ilIIL& li.~1 
Wcuuul,u·I.1ICf. 1 .. IiIIMlfIl.Jalle 

Figuur 27: Meetopstelling. 

100 

~ 

" o ~----~.~----~, , 
5.0l!0 ~,OII'l ~.00Il ,>.00;},1< ;,100 

Rtr"[.'£1ll1H<l 5", 

Figuur 28: Veerkarakteristiek. 

De tandriem is ingeklemd aan twee kanten. Door de trekkracht te 

vergroten en daarbij de verlenging te meten kan de stijfheid bepaald 

worden [fig.28]. Er ge1dt: kt - dF I dx. In dit geva1 is kt - 4500 

N/mm. 

Met deze1fde testopstelling kan ook de dynamiscbe stij fheid worden 

gemeten door een ink1emming harmoniscb te exciteren. Uit figuur 29 

b1ijkt dat er een verschi1 is tussen de statische en de dynamische 

stijfheid. 
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Figuur 29: Statische en dynamische stijfheid van een tandriem. 

Een maat voor de dynamische stijfheid EA [N] werd onder verschillende 

omstandigheden gemeten; de resultaten zijn in figuur 30 te zien. (E is 

de elasticiteitsmodulus; A is de dwarsdoorsnede). 
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Figuur 30: Invloeden op de dynamische stijfheid EA. 
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De verschillende inv10eden op de dynamische stijfheid kunnen als voIgt 

in de formule worden verdisconteerd: 

EA _ EAo + Bl Fl ~ Fz _ Cl Fl ; Fz 

In de volgende tabel zijn de waarden van de statische stijfheid EAo. 

de dynamische stijfheid EA en de constanten Bl en Cl weergegeven van 

twee tandriemen. 

I',uflinl Nr, Ricmcn,UI EA"". fA" 8, c, 
kr. kN .- ---I---, --I---

'11 n .. chriemcn nf 14/20 S61 19,6 Itdl 26,0 
(lug,c:hichl ""Iyamidl 

02 Keilrippenr, RU J1 S2.6 

~:~ 
11.-' 27.9 

(I'ulye~lcr LUII,lrang) 
--' -_ .. 

01 Sthmalkcilr. SI'l )2,4 6~ .. ·, N.I 31.1 
(Pulyc\l(u. ummanl,) 

--- f--' --- -.~-. 

M S"hmalkcilr, SI'Z 4H.1 72.~ 11.1 H.I! 
I rolye,Ie, LUII\I ranI flanl<enu. 
ge/abut} 

liS Sdunalkeilr. SI'Z 107.9 111.6 IOU MII,'1 

(Kevlarl, ummalllehl 

Of, Synchrunricmen 1111111 2111.6 J I J.II H.3 117.1 
(OI:t\l.:lIlllL. r rapc/pr.) -

111 'iynchmnri.:,"en "11.1/20 2116.6 258.1 ·1( •• 0 <,'1'(. 
((il'I\<:",<ll, 1111).1', I . 

Tabel 4: Waarden voor verschillende riemtypen, 

Tot slot twee waarden voor de statische riemstijfheid kr: 

Urethaan met staaldraad: kr 43.000 N/mm. 

Neopreen met glasfezel: kr 25.000 N/mm. 

4.3: Speling. 

Voor een goede werking van een tandriem is het van belang dat de 

tandriemsteek Sr en de steek van de riemschij f 51! aan elkaar gelijk 

zijn. In onbelaste toestand is dit geen enke1 probleem. In figuur 31 

is dit ideale geval weergegeven. 
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Figuur 31: Tandriem onder nul1ast; St - Sa. 

Als er echter een moment moet worden doorgeleid, zal er het volgende 

gebeuren. Als de omtrekskracht U (of Fu) niet al te groot is, zal U in 

het geheel kunnen worden doorgeleid door de wrijvingskrachten tussen 

de toppen van de tanden van de riemschijf en de dalen van de tandriem. 

De tanden van de riem liggen tegen de flanken van de riemschij f 

[fig.32a.]. Als U groter wordt dan zullen ook de tanden gaan bijdragen 

aan de vermogensoverdracht. Eerst zal de eerste tand gedeformeerd 

worden [fig. 32b. ]. Als de kracht hoog genoeg is zullen alle tanden 

gedeformeerd zijn. 

Figuur 32: a: Geen vervorming. b: Eerste tand vervormt. 

In het geval dat Sr < Sa gebeurt dit juist andersom: de laatste tand 

zal eerst deformeren [fig.33.] en naarmate U groter wordt zullen meer 

tanden deformeren. 

Figuur 33: Laatste tand vervormt. 

Zoals uit het voorgaande blijkt, is het erg ingewikkeld om ervoor te 

zorgen dat aHe tanden in gelijke mate bijdragen aan de 

vermogensoverdracht, dat wil zeggen in gelijke mate vervormen. 

Fabrikanten van tandriemen kunnen meestal verschillende vertandingen 

leveren met betrekking tot speling [fig.34.]. Voor toepassingen 

wnarbij nauwkeurige hoekoverdracht van belang is, kan de II se" - of de 

"O"-tandspeling worden toegepast. 
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m: ~/§J. 
normale IlIndspellng ,,!ll!"·tandspellng .. O"·IlIndspellng 

Figuur 34: Verschillende tandspelingen. 

Verder kunnen de breedte van de riem en de diameter van de riemschijf 

vergroot worden, zodat de stijfheid van de overbrenging vergroot 

wordt. Tenslotte kan er nog een beter tandprofiel worden gekozen, 

bijvoorbeeld het HTD-profiel. Onder gunstige omstandigheden kunnen 

tandriemen practisch hysteresisvrij werken en onder belasting een 

afwijking van enkele boogminuten vertonen. In lineaire systemen zijn 

absolute positienauwkeurigheden te bereiken van minder dan ± 0,1 mm 

per meter verplaatsing. 
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HOOFDSTUK 5: CONCLUSIES. 

Door de vele uitvoeringsvormen is de tandriem een veelzijdig 

aandrij felement. Belangrijke voordelen van tandriemen zijn de 

onderhoudsvrije en synchrone aandrijving, de hoge vermogensdichtheid, 

het hoge rendement en de lage slijtage. 

Bij numeriek bestuurde machines kan een tandriem worden gebruikt voor 

de aanddjving van de hoofdspil, de sledes en het gereed

schapswisselsysteem. Vooral bij de slede-aandrijving is de 

nauwkeurigheid van de overbrenging van belang. De tandriem kan oak 

voor transportdoeleinden worden ingezet. 

Op het eerste gezicht lijkt een tandriem eenvoudig te functioneren, 

maar als het om de precieze krachtdoorleiding bij een tand gaat, 

blijkt dat er ingewikkelde modellen nodig zijn om het krachtenspel te 

beschrijven. Dit geldt ook voor de tandspeling. 

De tanden van een tandriem vormen het zwakste punt van de 

overbrenging. Hierin is geen versteviging aanwezig. De stijfheid van 

een tand ligt een faktor 100 a 200 onder de stijfheid van de 

trekelementen in de riem. Als een tandriemoverbrenging echter goed 

gedlmensioneerd is, zijn de onnauwkeurlgheden enkele boogminuten 

groot. De stij fheld van een kogelomloopspindel ligt een factor 2 a 4 

bc)ven de stij fheid van de trekelementen in de tandriem. Ondanks de 

l~lgere stij fheid van de tandriem is toch een nauwkeurige 

sJLede-aanddjving mogelijk, omdat de tandriem een relatief klein 

moment hoeft door te leiden. 

Door verschillende tandspelingen is een tandriemoverbrenging 

spelingsvrij te maken. Ook de HTD-tandvorm kent nauwelijks speling. In 

combinatie met een kogelomloopspindel, die spelingsvrij is 

voorgespannen, ontstaat een spelingsvrije sledeaandrijving. 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT TANDRIEMFABRIKANTEN. 

r~------------~-~---.. --~-.----r'-~--------~~--------'-~--'-W-'h-~---------------r~----.-.. ----~r .. --L--.~---.---,r~--.. --------1rw:~~~-~------.. 
.... "" C· ... ""!C· , • ." ...... 

\'IJu·'Ii, ,,," ,~. ..,,,,. t", .... ·1 .. 
N.lfnl N 
.\lIIIW'","ff',.1' 
(.UtI It 1(.n •• 1') HI! 

"!kWI 

\"111ft t .. 

'U III 

Yfnv .. , 

I .. VUft· hi. 

uh ',.tIft', ''''Hit:., 
(."ut •• " .. lh.l,l 

:::,,-.... -:-.-------1 i IINlt~ J rl~tMl 
MXI. un N 

II HI 

~I\'. XXII ~.'"r.I :11,7& 

to. :le., 
·------!------t-----I-------__ 

/I 

tI."""'"'' N.Il)." 
1.1. 

N 

N 
II 
1.1. 

N 

XI .. I.,II 
I>I~I.II 
1>!r.1>I M 
~~I " 
~II~I " 
S:!~1 1 
1>:." :, 
,.'.1:'tTI" lJi Itt 
('5 Tltt 5·", 

'" l'Iu 

:11) 

'u"'M) r., 
Nt·t,.'t't ... 

1\Ji)ltfl 1I" .. t 
, .... ):Iltdh .• u 

B.,.... If"} :':UUUmm 
1:"';-"';-.. --.-::--:----1 

~:.fJN'l\ 1.'Hf, 1.11 UI I '5 11.1 ...... 1"" 
~~ ~~.~w~-------t·---------~-----------~·K-----------I-I=~~I--------·~I\~~~I-' .. -,.~II-,,-II-------· 

N.II 
I .:' ..... h 

.:,1<1I11I't 

1·~.,...,,=-.-:!I-I---·I--I--/G,..,..I.-I.---1-,..1.,,71-I-------~.:...-----I-----------I""~r .• -,rof.-:.'.,...-----·-

l'ut)'l',I·lll.tn 
T-!.G. T~. 
TIll. '.!II 
trW :t~I. ~" 
HM.IIM 

~~--~.~~~--.---i7M=X=I.-l~II~IW~---I·N~-------I~T~,~~---~~l--~'~~~---~~~~--.I.,..~~------~~-----1~~r-----t~'-r.-,.-.----
':lon !"._~ltl) NifHlr'. +.1.,,-I.t: ... ,_ 
XLtlJlNJ NJI).1.L Tr.-. f) f~ k,.~l;tr, ~ .. _,Iit. 
I~" rl;..'!lt" '''-uulr.m,)( N'1di 
I. ,htNI H/IIII... frat"" tf .. 't25 'Htlr'lIl~b1taft 
1St I r):'~kl) ,.,:tlt.ht .. it II .".f 
II,'I,W WI~I.t. T""".. 11,71.' "Ie » ..... dow " 
ISO 5:..'!Jti) st.UtIIt.."lhrI1i1'u 110, 
XU (1i1N! N Trup~ 2'l2''!& tiruf-lc_1' tb IHI1' 

i;:i'f;~rt N TmlWl :11.760 f.t~ ~' ... n""" L*,U 5:!~.') 
:IM N 'f", ".u 
~ll ttlllU. IIIU M 
aM N 11'1.1. 1111) a.o 
lUI N·Il,U. Ifm HI! 
:!f1'1 N 11111 :!>I.O 
Tl.5 H Tral'Cl :!.5 
\lIN 1721 

T5 N'I~ZRl. T''''N'' "IN7121 
Till N/luZU!. rr.~." 
IIIN77:.!1 
l'.!" NlZIII. T"'I'" IIIN 11'41 
\IXI. N 'fr;I,">, 
". fl,lIIl. rt,~ •.• 
I~ ttl"', rrul." 
/I N.ZIII. T,,~ •.• 
S:tM N Nu,,,,-.. Tf"jl'''' 
.'l!,M, ,.,. U SU,lt1' 'r'If'II'" 
Sl<M lUI S"I'~ T"'I'.' 

II) 

:!<. 

, .. I\IM, 'WI 
, .. IlINI flO 
I .. (11M) 

h·rur ... t""I, 
SJtUft, f\.-\t.l' 
Ziti. \I •. ,.~ 
waft'; 
.. >It 
"1'I1M ft .... ·,. It 
1I''''1l III 1"''''''11 t., •• M,tt.-tt".',n 
I.·ff'rt,.., 

''''IW .. 

t •• It.1l 

:11 'M H," 81'11111' 'ft",."fI! 
"ea"'r"'c"o,......------I"' .. IIJ:!!',..lIJ NI) T!i~ 

!:!r. ~JllJtJu Nit ,\fli "T~l() 

.MI 
"1 

HU un :!!k7m 
I.U·:l.!UOU 
011 171m 

Ir'f.tt :!fA ... :} N.IJ 'r '.\ ... ·flJ ... 
I:r~~~-~~------I~·I~~I--------··~N------~ 

.;ll N 
_M N 
II~I N 
~HM N 
MXI. N 
XI. N 
I. N 
II N 
XII N 
~XII tI 
rJ N.JI 
1:1.£. Nil 
Iff HU 
1111 Nil 
IC~I Nil 
Hr, NU 
11111 N.II 
"::11 N." 

nm 
11111 
II III 
um 
1110 
T" ... ·z
'f':tCM', rra,,.·,, 
hal"" 
TraIN'Z 
Tt:".,z 
'fra,." 
't'''I"'1 
lfa,.-z 
fr:'I"" 
't',IIIiII·t 
'rra,.'a 
lmlM'i r,:l ... ·Z 

1 
r, 
~ 

" .'11 
2n:r.! 
Mill 
9f.;l!j 
12.7 
"',:!2f) ;i,75 

21, 
~.r. 
f,.o 
WI! 
~'u.n 
rd, 
lilf) 
.!ft.n 

, 

1 .. 2011 00 
M.~.'.1o'" 'uiOO "" , .. 2)1 f>l1 

'01110 f,O 
"' .• '011 ',0 

'''~I~ r~, ",.91., j :10 
11,'/>1- ,.,0.11 00 11.- ' .. 6,0 IMI 
I ... • , .. 20 IWI 
V4* 1 .. '10 611 
Ilo- hl"HO 110 
IV." lob I'" I :~I 

I"".~ 1111 
1.1 n,r. HlI 
1".!Ili,n HlI 
I":~I.I) tll) 
I ... 1UIt,I) 1'1 
Iii), ".1) '~I , .. 711,1) roll 

r ....... 1",,:"'hU,O :HI 
r;:;;~ ~;-rr--- tA.,-,/.--- iijY.t~-
In II 1.:\hultlftl 

'I.Kxii-- 'N-",----
~;--;:-::~:-__ • ."", tit .. It M 

A: Vr ..... ~r !~:lIwttt11,"j .. I... ;:;,-,,--- i;.ii·j-·II--- ~-- ~w=-- ruii-w----
11.1ldt hlN f,:!!"l 
It I tJ Z.,hufSt·UIf'h N,U 

w;.u;;;~- ii\.:~~ N~I;:7:I,-:':.I:-·t---·I~T'-"-'I.-.• -----I·:-~,'-.-J:!"':"'I1"'.7"'r.--1'-11,-.• "'--',-•. -.,---
Iltu/IJIfJrl~.t 

It I fJ 1.;dm Nit 1 U U:dl .... , ... 1 
I. H .. 'ft "C tiT 

l'J'''IWIIJmut I 

11.111 ·~WI 

U.ul lit' •• 

lI.lfr, t '" 

-----.. , 
II, 

1'1 ill 
"1'11 
11111 
C-'l,(It"-"'If,t-
.ltd 
j Itl~ 
,ttH 
tltH 
Ill .. 
,Itt) 
III .. 
dlH 
,tto 
fk.J 
PH, ~;II,lhl ~" 

I ,'U, StltMhf '., 
f·tJ.~,.'·lh'·.,· 
I", Stahlill '.' 
,'U,Sl.dllht·" 
"fl,:';bIoUII"
I'H, Nt "MI,L'. 
11f,HC.dllll' • 

N.~N~~;.--
f IIII!'!(,I." t t\. 1\ ,~, 
~;'ahl 

-------- --_.----- ----- ----
~)"l~f:f"h,UI 
K. \'ar 

29 



fino. If_ ..... ....... """" _lhI., ............ ..Lal ..... ""- " ......... 
I ....... 

C""""'" ~ .. , 
'o'tll' I •• nlilt 

1,. 
"1114'1 """-1 f~INI 

unu : : , 
: 

, .. " ·1 .. \'llft·'tt. Y1/1t ..... " .. tOo , .. ! , • .., . t •• 
il.\lI:'!\, ~1X1.fI)IIH,~'H11 H:rdJ. :.tn:l:J 11,1'*) fiJI , 1111 1''''y_ht.''''1'fl".' Att.h#. XXI.(lItN (,:!lOll H,n:f.u. :1.176 11.1::(; 11.7 ItO N.hll,· XI. WIN ('~'~II lloI':',I.!. ( •. n .... t tJ.!nu 1 , f,U t;~tH .:lI .• M .k:t'\l.n I., IIIN :'-~.'l '''''1.1' • .1.1. H,r.;!ti 1I;'1n I.Il HI .".tt, N)~ .. tMt·w.·I •• IIIIIIN r.:~ .. ,) N,n.n.l.I. IHIMI ""III ,., :., : 

~~,l':m~i;;I~) H:t, :!:!.:.!:m 1I,II7A III' :!II N.r, '".7(.' I;)'. ,roll 'Iat N.lIllIU. ;, 1;J I 70 (}M ""l.II11'H. & It! .~, 
"~I N·Il.11 I 111.1. " I'.' H' 11M I'loU.IIIIIJ.L II :~M' :., 
."~I NIHIl c'" mon ;!II r ;!J. NT. ;!,5 '1.6 HU r5 1'1.1·, r, 1.0 HO TId fU, III ~.o H' r~" fUr ~~, 1111 :N' .H)n.,;un N,.iT- H liO' (\lI)tuHt",'1 

" "M' • 
Nr'"tlW,",tW! 
kt·\J;t,C: •. nt -"iT -(: .. fl" 

TI .... " • 
(iAiL', .'XL XXII H If.!.1 ()lfJ!) I, IV. (.1"1'1,1111«1"' I .. """ ...... ~I.II " IT_'!I : •• , f~ f" I ,k .. "~I ~II~I Nllml) ;Un tM'n r.M 11101 1~1Ir1t) 5·11 4UH 
K.tNJUlJI. + tI- 17~' N.II XI.·)III ;ptf"ufmltP I~.~' {hmtftll,t\m»-Il'ol.tfr "a .. II •• 1111' 

i \ IUIfI 1(flW',III,PJJII •• It HMlI~.L~tW ; Ital.it. TlVrIO I Z:tlmril·utI W'I,"UII.'t , , 
tn nllttn 1i ." 'f'I 
(8. .. 11 lII"1'h' ...... It!~ 5110 N XI.-XXII 5.lttI"'.n ~;'·I 'I. 

1 .. - 110 It!5 \UO 0 XI. II 6111Hl,7 ........ 'I :10 
; I In5lJ~S N IIIlnl,oltd, :!JtI 0110 : 711 240 ,. ro .. Pt.t"t'''.', 2111 'lfIlti .. 711 I ~r.o I: odl"fk.r':.r.llfl' "~f\·uroO N X ..... lI.llII9.5 .\ III PU(XI,) C"hlr(tt'fl'u tt, <1II5lI N 11m 36 (. ! .. 

,. l'tI)"I'~II" ,,,II., "+'-Jlt 

t 
IrtJl"l.('h"It'1Ift1t ttlTlll d ItM' N T 6:!O I 1'11+ , ; .. hVIlfIrHU' If.!" "no N Xl· II !I.lle 12.1 t .... " ! PI) + 

I knu kill'*' 
11., ..... " aI~·, .... .IC' .... I It ... ,..·ttt,.Wb,II't ,. 
':0;111 STUI f't..-tll .. IAn'''''''"I· lIltt ."fllt" u;rJ !)lkW :)0""" ".$fi·!tl,·, ,\.e) 11I'lInl.'.'" 

uft-thrul 
K .... ""_ ,lo" h IUN 121M' ;.:r- ~I:<I. ;f,fr.l:l fl.tN4l!J U.1lGr ~a&o t:K I;LUIol ... ,t,i-II--Nil XI. ~.IIIII) II;l1MI 11.11 i'. 50 KI"·u.rf'''"I, ",,1.. N.1l I. nrl:!t) 1I;J7~ 011 1.11 Q,60 ,n. '""' I. ,tilt h tu Nil II 1;!,1UO iI.tAMJ I.III~'.O t·.~ .tU UI.&: ... ,.,I,I'U N \11 :!'.!:!2~ ".I!;~ ~.IIItO.O t'. iJQ ma.'M7C:"ltl'tt N XXII :11 .1roO I.:!M I~_O"M' .'L:Jc! I 

r./~";::::~~~.:'1" fhlf "'"" /lIN 7721 N·ll T!", ;; i).57); 
1/11 n., 10 """0.0 '"If I(t·\I.w • .,.1 I •• hH""IlJIO· 1'1 Silpt., Tt4"l1te :m uJ}!> I,ll niHh ..... ,' ,.:illlH'k", .. "n N.II S.1'1f'f fU'411it! :'M ! U,I ".0 t:a,IkJ eft 1\.<\tll",..1 N S"".1'T"I"'jt l u.~, II.;' 7" "100 fill StI,If" r''''IUtf ,;M .1:1111.1. I'g titJ 
~/,I, Sttjlf,,·'li"'r't ! HlJ i u,ultf),O t:a.tU) 
Nil SUIII'f Tflf'l'if~ II~I I."'~~'.O ca. 10 

1,4>""1"' N ~IXL II.'IM O,lll 210 ItO Nt""lf(, uud ~Md ... · •• lk XI. ,~ 

Stlfkt.-fltU" flUIII+ U I. " II ~~ . XII ~. 
XXII 1'/, 

II XI. .... O,lll·IM ,lt4' I. .. 
II I'> 

N 2)1 l\iI)lfrj·lh.1H 5 : 
'" I ~~I 

I U ~ I ; I'.YUH tli .. ., 

"' ! N ' .. j I'j),lm 111<111 : '. II (~.IlWI\I,u.:.!tl ':' . • .... }m. ft,UI /I IIIIJ " ~"l U·"III'I·', IJlI<Ho 
-. 

'Ill! N III "I~ it;:;;;-i, 4~ ;l;:i'h:,;;, .. :"111 I'.," 
I Kal.,', ,'It'!aU :-:.., ' .. 111 

\~" 
'_ .. II 'I~" 

Moidl., Inll XI,· XII I :," ";',~"," : 
ij~ ... t""'rf lIXI. UII N 'rfllt"'1 H. J .... 

tI"''I'tli'''' I-:! f, 'flU N hatlli,t :!,r.tt, 
1\4\+ff.III.1I1 ·\1.11 \I I"',II"'~ 1\ '1/' 
'$0'"1''11''' 1':, Tit) II ff:*,wt i'j1H 
t~")uHth.;u :'~I 11 U11I :1 

'.~I 11 11111 ., 
:tl1 11 II II, H 
'1\1 Ii "'It II ,._-

.-

30 



- .... ~ --.- .-
,if ... 1\11" .. 11 ...... ..... ,. 1'HIi' 7_' ..... 1~1td .... · .... ".1 ........ t\rtta- ",',,""'.4'1., ~ ..... 1 •• r" ... bl.dl( '''''' •• !t'l •• h , d. 

'tt'U Z,jl "II \\ I \ III"'''' ~:INI 

h.1 I .. ·. UUU \Iofl I" u". I~, \ull· f ... lUll '''~ hi). HII. iii ... 1«1;0-------- , r;.,,;,;--- - --------1\,.;1. Kll. 1.t; Hll.U'", " .. h :!IMIU tot',IHUlu ~jt'l; N I~ ~ II til. Ii .. U r,lIlIU 
12.1. 2-', Ut'J. .tr·t tift, 

II.N lr. t. H r~ ,tln fI HIUUH 
II.N 1111 IU (t:lu lift it :!fJt"1I1 II. N l.!H :tit H Inn 4" U tAM',,"' l'tlU un' St'IM lIft.a N ~'I'r. r. ,,~ 'iiI h U,,"1I1 t,\I.luu,·'I<lIot·;u 

,. ' N A'11t! iii II 7n !,I. H:I:.!U.,U N .'\:I":1H ;!H H :"OU 'UI U r.HUUU lff,al:'tll, ., ... ~IIIIJI! N ~I ~.U:J:J tl,ltH IIU/. HlI tll,HUH t.I •• lthllllll=,,·utllttl N )U. r',uII " fir. Hu (11/ •••• Nt" ". h " II.'" I. !tl·2f~ " fj!JU m ., :tUUCM, 
It. N 1/ 12,17 " Ur' .• u W .. :t~uuu Slot""·"'''''''fl.I' " N XII l!!.2:!ti '. 111110 411 II r," •• ) I\Hltd.,."tJtft'I~!'>- '11U . 

~1I1I1f"'.tfl"'I'" .. "'T'·un .... ·u 1 ..... ·" .. ,.'u".I1 .. · .. ' "Iff( 
w.""· ,..,""' ..... .. I, t,qUUtUl N 'IT',TIO,T'lil ~, 10.20 Ii: ."")'IIfC·UlUU )hit ......... """ut,., "'r~ l.tulftt" XI.J.)',JUI \I.' Araltl"ltu'>,'f ht., 

.~. ", •• lllhl:t..·u 
l;, unt \ .. ",~ hil"f.'f.'" 

U,,·!.t'hld,IUhll" II lII'It 
Mttt,d,' .. 1 UI ti"'.'\'I~u 

/'InW flIN1S0{':!!16 Tt MXI.' 2.O:t2 (I,IIM ....... ",I I/l(/' ·MXI. nud XI.IIItf'h HI t 'fN1!'l(}()2!i(f 1. XXI. :1,17~ OJ2fJ I~" 711 1·.,h'Hh tI&;1I1 mU ~'lhJ l'INISOr,~'1J(j T. XI.' 10111111 1I.2UU Ii'- W ' .... 1 *,,'\h,n)(fl'''· f ,IN'ISt ,r'2:~tn 1'. I. !l1>2~ 11:176 '!lo- W ;Uf. 'N',,*' r'IN1Sf,r,:!!~J 1'. UI. n,r,:!!, fl!1ir,-4s," I'r<I 24'1 J .... \.M,,, ... 'J!·'.·IUll .,U'; .~);.:!~ijj T. II 1~.7uo lleAlO !',' 4[, 4t!",U • a ..... '.,',. , ",,, .. ,.I\.·,I.,f r·IN"S.f.:!~tfj 1. XII 2:!.:.!2r, flMir) tf,.- 311 ft(.U ("ftl 'IIN rS(Ir..:.'tfil T, XXII :1I.7r.o • .2~"; J t, ... 211 II tAl rUt s.""~·I.II!""I·llIIitUl 1. II XWI) b(JIjI) O.,:.tfJt,h" 411 IN! *11 f) ... ·I .. I. ~I'\~t' lrll !J.II ~J,2r. U,:i1(j 1,," 4" ~4rJ t,.llfllltl:lhldllJijfdr·r 1. II 111/11 12.1w 0/11.-" IA/' 41t ftr14' btu .. , I' 111'1':/ 2.11 GO 2 ••• tll,,·tialtul,>.fuu\lt fut I' 111'1'3 3.11 611 :mn \'t!f1<!l'h"'·'} , .. ' 1.1111" ru 

" JU1 f r. !..O &I. ,.w, ''''tIll1i· .. ·)'''·. (JI''''f,thh 
f.l$C~t'lt ..sf' 
fur a,. ZIIidlr A,.\.\ 11. 
chUIlt' '1 I.,foo'. 'If dill' 
.... 1d., Ifhlt. ~ ... Ir·r;ltJ 
'III ~.~UH"."t t .. ·r;ftl· 
"hl"'h I' RI'I'S d 46 1110 ,. 

• 1111'14 14,0 :I!I l(}for 
J~ , ..... ,. ,ki> 
.ml 25,4 ntfU . '("''#I .... tlf'dlt! 
und Urlent 
"_1l.-,IlO1 .. 1 T, I'll 12.6 2.6 -OJ 111'1 ~:I,ijf.·~:=~n, T.I'l1 tr. & -r. 10 1.111 1\1) III -31t eo K,·,1tfH·UJd . 

~::t4\' IIltx 8.1'>2& 1l,376".r ''''''Idlt' IIII-Rlll( ""26 0.376 ...... O,""·lt"'tlfU.jI-nU" 
III. ""' ... ' 111'/' ~.r.2!r (,,310 h. 
.... rI!. RI·I· ..... "W> 1I.!!76 'Y ... "'.Ch- RlIII 1l.r.2f> 0':176" .. -dut.". ~II' II 

~ .. I. • ", I~XXII "'" J ~)' • 00 Nt ... th"l' 
~II lIXl. )(.1(11 ",JIT. 2,0J:! 31,71.0 \'..".·tflc I .. LOO , .. 21MI co 3(1 Uumnd (ila'!:l 1:!I,'I'20 N,I'l, 2,1,211 I'" III 11111 N all 20M :J:!O 1 •• 2GCt , .• :JO (lUfU'httU .... 1 '1M 211M 
IIHIl '1IN'l~)f~ NJ. Wit. XXII 
~.,,"'.-.... O,IJK IVt 11.0161.' '..,.1111 N-"",' t 11 .. 

J"~\tltl Ut.lh I~N 7121 NJI Tl/,1'lll ''':111 It,ll I 01 •• 1 •• 611 1\-I:\I"(·".,..h :IM~~'M 1<111 111'11 3!1~U.O tI.IlII.UI 1O,6U NI"~lh1t1' !{tI,lI1' '-'"quc· NiD S-fS 4.1\ 14 11.111 IfkJ(J 1.,60 Nt·''iI'lt.· !WI'! 'WI'1t NotU RI'" 3,1114 II.IJI IIkJ(J ,.,,00 Nt·',,"'I .. · ",.. .... Nll lIXI.·XXIl 2.11 31,76 u,flft IV. I •• " •• , HI' 1 •• 2iluon ~"''''''~', l"J,t'TJO 1\~}'I."·lh,dl 11l1l3MI. 
H.20 
lim 
4.6 , 
R 
'4 

"NHII._ llXI.I'" lIMI NT 'NI •• .,;I •• n"., 2,ttl2 31,16 .... ," lUI:!\} 1 ... 00 Nt .... ,t ... It ... (;~ 

Im"'f 7.\IIt'.""'hf. 
N~le"lut,,'flU_ " 14mn, NIl Iml ti I. 

,'. Nnttttu.· Ihjl Hln",ra""1 
, 1.U;(l .. 1 ....... 

N)htu ... ·"'"l( ul.IMW1 

31 



BIJLAGE 2: PROJECTSTRATEGIE. 

Orientatiefase. 

Opdracht: Tandriemtoepassingen bij numeriek bestuurde machines, 

stijfheden. spelingen. 

Verslag: -Overzicht gevonden literatuur. 

-Conclusies / waarnemingen / suggesties / bruikbare 

middelen. 

~Stuk t.b.v. toekomstig dictaat. 

Grenzen: -Stijfheden en spelingen van tandriernoverbrengingen. 

-Toepassingen bij numeriek bestuurde machines. 

Criterium:-Beschikbare tijd 100 uur. 

Plannlngsfase: 

Trefwoorden: Werktuigbouwkunde, naslagwerken; Overbrenging, 

mechanisch; Riemoverbrenging; Riem; Tandriern; Numeriek bestuurd; NC; 

Machines; Aandrijving. 

Zoeken: -M.b.v. VUBIS. 

-In jaaroverzichten van tijdschriften. 

-M.b.v. literatuurlijsten van reeds gevonden artikelen. 

-Jaaroverzicht publicaties: Engineering Index. 

AIle gevonden literatuur lezen en samenvatten; letten op grenzen. 

Schrijven van het verslag. 

Ultvoeringsfase: 

Uitvoeren van de onderdelen zoals genoernd in de planningsfase. 

32 


	Voorblad
	INROUDSOPGAVE�
	HOOFDSTUK 1:
	HOOFDSTUK 2:
	HOOFDSTUK 3:
	HOOFDSTUK 4:
	HOOFDSTUK 5:
	LITERATUUR
	BIJLAGE 1:
	BIJLAGE 2:

